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Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira
Dia do Eletricista

presidente do 
TRF5, desem-
bargador federal 

Paulo Roberto de Olivei-
ra Lima, abriu, na últi-
ma sexta-feira (14), o I 
Encontro de Assessores 
de Comunicação da 5ª 
Região. O evento reuniu profissio-
nais que realizam a comunicação 
da Justiça Federal nos estados 
que compõem a 5ª Região, sob a 
coordenação da Divisão de Comu-
nicação Social do TRF5. Durante 
sua fala, Paulo Roberto de Oliveira 
Lima destacou a importância da 
reunião para uma atuação conjun-

Encontro promove integração entre 
assessores de comunicação da 5ª Região

ta da comunicação no âmbito da 
5ª Região. “Esse encontro é funda-
mental para promover a integra-
ção entre vocês, e para que vocês 
saibam que não estão sozinhos. 
Eu era uma pessoa que tinha um 
pé atrás com relação à assessoria 
de imprensa, achava que, por não 
ter dificuldade em me comunicar, 

O presidente da Terceira Tur-
ma do TRF5, desembargador 
federal Geraldo Apoliano, 
comunica que, em caráter 
excepcional, a sessão ordi-
nária do dia 20/10 terá início 
às 9h, e não às 14h, horário 
regular da referida sessão. 
Além de Geraldo Apoliano, 
compõem a citada Turma os 
desembargadores federais 
Luiz Alberto Gurgel e Mar-
celo Navarro, que, devido às 
férias, está sendo substituído 
pelo desembargador federal 
convocado Bruno Carrá.

Terceira Turma 
em novo horário

O Grupo Interinstitucional do PJe 
realizou mais uma reunião na 
sexta-feira, na sala de reuniões da 
Presidência.  Formado por repre-
sentantes do Ministério Público 
Federal de 1º e 2º graus, da Pro-
curadoria da Fazenda Nacional, 
da Procuradoria Regional Federal, 

Grupo Interinstitucional discute PJe

O Setor de Avaliação de Desempe-
nho e Acompanhamento Funcio-
nal do Núcleo de Desenvolvimen-
to de Recursos Humanos (NDRH) 
alerta os servidores que, ao procu-
rar cursos de curta duração, aten-
tem quanto à qualidade e objetivo 
dos mesmos. O setor lembra que 
o adicional de qualificação, con-
cedido pela Lei 11.416/2006, tem 
o intuito de incentivar o constante 
aperfeiçoamento e o desenvolvi-
mento funcional. De acordo com 
Soraya Portugal, as ações de trei-
namento devem agregar valor ao 
trabalho do servidor. O Núcleo 
aproveita para comunicar que não 
está recebendo certificados de 
cursos realizados pelo Instituto 
Amazonida de Educação a Dis-
tância, até esclarecimentos sobre 
a empresa de ensino. “O NDRH 
recomenda que,  ao pesquisar os 
cursos, os servidores verifiquem 
pontos como a idoneidade e boa 
reputação da instituição de ensi-
no”, alerta Soraya. 

NDRH alerta 
sobre qualificaçãonão precisava de intermediários. 

Mas depois que assumi a direção 
do TRF5, percebi a importância da 
comunicação dentro da institui-
ção e na relação da Justiça com 
sociedade. Mudei totalmente de 
opinião: passei de um combatente 
para um defensor”, destacou. Os 
assessores de comunicação deba-
teram assuntos como integração 
entre as seções judiciárias e a re-
lação entre os comunicadores e os 
magistrados. Também entraram na 
pauta sugestões para colocar em 
prática um plano de comunicação 
regional, cujo objetivo é fortalecer 
a ação comunicativa. 

da Defensoria Pública da União, da 
Advocacia Geral da União (AGU), 
da Caixa Econômica Federal (CEF) 
e da OAB, além da Diretoria Geral, 
Secretaria Judiciária e Subsecreta-
ria de Tecnologia da Informação 
do TRF5, o grupo promove reuni-
ões periódicas para tirar dúvidas e 

apresentar sugestões, com a 
finalidade de aperfeiçoar o 
sistema PJe. “É um momen-
to para tirar dúvidas, colher 
contribuições e orientar 
quanto ao uso do PJe”, 
esclarece o diretor-geral do 
TRF5, Marcos Netto.


